Záverečný účet Obce Prosiek
za rok 2014

V Prosieku, jún 2015

Záverečný účet obce za rok 2014
1. Rozpočet obce na rok 2014
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2013 uznesením
9/2013.
Rozpočet obce k 31.12.2014 v celých €
Rozpočet
Rozpočet
po zmenách
Príjmy celkom
79 136
98 578,70
z toho :
Bežné príjmy
78 679
82 614,59
Kapitálové príjmy
9 899
Finančné príjmy
457
6 065,11
0
Výdavky celkom
79 136
98 578,70
z toho :
Bežné výdavky
71 136
75 864,70
Kapitálové výdavky
8 000
22 714
Finančné výdavky
0
Rozpočet obce za rok 2014

79 136

98 578,70

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v celých €
Rozpočet na rok 2014
98 578,70

Skutočnosť k 31.12.2014
98 578,70

% plnenia
100

1) Bežné príjmy :
Rozpočet na rok 2014
82 614,59

Skutočnosť k 31.12.2014
82 614,59

% plnenia
100

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 61 292-€ z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 61 501,07- €.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 4 606- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5 427,52- €. Príjmy
dane z pozemkov boli v sume 3 309,35 €, dane zo stavieb boli v sume 2 089,02- €. Daň
z bytov a nebytových priestorov 29,15 €
c) Daň za psa 233,- €
d) Daň za ubytovanie 331,31,-€
e) Príjem za parkovné 7 711,-€

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 527,83-€
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
2 132
2 217
a) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky :
Z rozpočtovaných 250- € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 362,60,-€
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overovanie podpisov,
stavebné povolenia, povolenia na výrub .
Nájom za byt MŠ, garáž, priestorov OcÚ bol rozpočtovaný na 1192,-€, skutočný príjem bol
1 112,12 €,
Príjem za stravné, rozhlasové relácie a školné MŠ bol rozpočtovaný na 690,- €, skutočnosť
742,28 €.
3) Kapitálové príjmy :
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
9 899
100
9 899
Obec dostala zo štátneho rozpočtu na vypracovanie územného plánu 9 220 €, za predaj
pozemkov bol príjem 679,- €.
4) Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
6 065,11
100
6 065,11
Na vykrytie kapitálových výdavkov obec použila z rezervného fondu obce 6 065,11 €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v celých €
Rozpočet na rok 2014
98 578,80

Skutočnosť k 31.12.2014
98 578,80

% plnenia
100

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2014
75 864,70

Skutočnosť k 31.12.2014
75 864,70

% plnenia
100

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 37 797,04- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 37 797,04 €.
Patria sem mzdové prostriedky za výkon funkcie starostu a pracovníčky OcÚ, pracovníčok
MŠ a osôb zamestnaných na dohodu o vykonaní práce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 11 500,56 - € bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 11 500,56 ,-€, č.
Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd starostu, pracovníkov a poslancov za
zamestnávateľa.
c) Odmeny poslancov
Z rozpočtovaných 2 831,-€ bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2 831,42 €.
d) Spotreba materiálu a energie
Spotreba materiálu bola vo výške 5 660,44 €. Spotreba energie vo výške 8 639,91 €, z toho
obecný úrad 1 774,29 €, verejné osvetlenie 1400,09 €, kultúrny dom 616,84 €, dom smútku
281,19 €, materská škola 4 427,44 €, garáž 140,06 €.
e)Tovary a služby
Bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 8 810,73,- €. Ide o prevádzkové výdavky
všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,, dopravné, rutinná a štandardná

údržba, ostatné tovary a služby, reprezentačné /Mikuláš deťom, vianočné dôchodcom,
koncoročné posedenie/, ako aj príspevky TJ, SČK.

2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2014
Skutočnosť k 31.12.2014
% plnenia
22 714
22 714
100
Na rekonštrukciu a modernizáciu OcÚ a kult. domu bolo použité 5 411,- €, nákup sochy sv.
Svorada 500,-€, na obstaranie územného plánu 13 525,€ - /príspevok zo ŠR bol 9220,-€/,
Na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ bolo použité 3 278,-€.

4. Sociálny fond.
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2014
Prírastky - povinný prídel -

Suma v €
360,14

1 %

262,67

Úbytky - závodné stravovanie

106,11

- regeneráciu PS, dopravu

121,64

- dopravné

60

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2014

335,06

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v celých €
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

117 449,86

134 478,27

Neobežný majetok spolu

67 003,18

89 160,05

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

67 003,18

89 160,05

Dlhodobý finančný majetok

0

0

50 227,19

45 098,73

798,27

797

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby

Krátkodobé pohľadávky

0

926,03

49 428,92

43 375,70

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

219,49

219,49

ZS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

117 449,86

134 478,27

Vlastné imanie

85 397,45

103 926,85

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

Výsledok hospodárenia

3 856,30

18 529,40

Záväzky

3 941,63

2 440,64

Rezervy

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé záväzky

2 454,94

2 193,84

Krátkodobé záväzky

1 486,69

246,80

0

0

28 110,78

28 110,78

Finančné účty

Časové rozlíšenie

PASÍVA
Názov

z toho :

z toho :

Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

6. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.
Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť : školstvo,
matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

ŠR - EO

Evidencia obyvateľov

61,71

61,71

0

ŠR - ŽP

Životné prostredie

17,53

17,53

0

ŠR - CD

Cestná doprava

8,08

8,08

0

ŠR -

Prídavky na deti

305,76

305,76

0

ŠR - SÚ d)Tovary a Stavebný úrad
služby
ŠR
ŠR
Školstvo

173,91

173,91

0

651

651

0

ŠR -

542,20

542,20

0

Voľby

7. Výsledok hospodárenia v účtovníctve
Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zák č. 431/2002 Z.z o účtovníctvo
v znení nesk. predpisov a § 11 Opatrenia MF SR č.MF/25814/2006-74 ako rozdiel výnosov
účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5.
Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním
konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy.
Obec vykázala vo svojej účtovnej závierke za rok 2014 takúto výšku výsledku
hospodárenia za účtovné obdobie roka 2014:
Náklady triedy 5:
Výnosy triedy 6:
Kladný výsledok hospodárenia k 31.12.2014:

76 047,46 €
94 576,95 €
18 529,40 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roka 2014 vo výške 18 529,40 € bude
účtovne usporiadaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

8. Návrh na prerokovanie a schválenie záverečného účtu za rok 2014
Rozhodnutím Obecného zastupiteľstva obce Prosiek o spôsobe usporiadania prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2014 v súlade s § 16 ods.8 zákona č. 583/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov bude prebytok hospodárenia rozpočtu obce tvoriť peňažný fond
obce.
Prerokovanie Záverečného účtu obce Prosiek sa navrhuje sa uzatvoriť výrokom :
„ Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“

V Prosieku dňa 25.06.2015

